
OFERECIMENTO

Ó Maria, minha Mãe Santíssima, para Vos
desagravar de tantas blasfêmias e
ofensas que se fazem contra Vós,
ofereço-Vos estes louvores. Desejo
consolar-Vos por tantos filhos ingratos
que não Vos amam, e consolar o Coração
Santíssimo de jesus, Vosso Filho e Senhor
nosso, a quem, tanto ofendem e
entristecem as injúrias feitas contra o
Vosso Coração Doloroso e Imaculado.

Dignai-vos, Mãe Dulcíssima, receber este
meu pobre e humilde obséquio. Fazei
que Vos ame e me sacrifique por Vós e
olhai misericordiosamente para tantos
infelizes que Vos ofendem, para que se
apressem a acolher-se, arrependidos, ao
Vosso Coração maternal. Ámen.

V / Dignai-Vos, Virgem Sagrada, aceitar o
meu louvor.
R / Dai-me força contra os vossos
inimigos.

“Ofereço tudo pelas
mãos da Imaculada,

pedindo-lhe para
distribuir graças a

todos os que precisam
na Igreja. Tudo com

Maria, por Maria, em
Maria."

Venerável Cardeal Van Thuan
(Cinco pães e dois peixes,
Maria meu primeiro amor.)

Bendito o Nome de Maria Virgem e Mãe
Bendito o Seu Doloroso e Imaculado
Coração!
Bendita a Sua Pureza Virginal!
Bendita a Sua Divina Maternidade!
Bendita a Sua Mediação Universal! 
Benditas as Suas Lágrimas e as Suas
Dores! 
Benditas as Graças com que o Senhor A
coroou Rainha do Céu e da Terra!

Glória a Maria Santíssima, Filha
Primogênita do Pai!
Glória a Maria Santíssima, Mãe Imaculada
do Filho!
Glória a Maria Santíssima, Esposa Virginal
do Espírito Santo!
 
Virgem Santíssima, minha Boa e Terna
Mãe, eu Vos amo pelos que não Vos
amam; eu Vos Louvo pelos que
blasfemam de Vós; eu me entrego
totalmente a Vós pelos que não querem
reconhecer-Vos por Mãe.

V / Ó Maria concebida sem pecado,
R / Rogai por nós que recorremos a Vós.

Bendito seja Deus!
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria
Santíssima!
Bendita a Sua Santa e Imaculada
Conceição!
Bendita a Sua gloriosa Assunção!
!
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A Vossa Imaculada Conceição,

ó Virgem Mãe de Deus,

Anunciou a alegria ao 

mundo inteiro.

I – Eu Vos venero com todo o coração,
Virgem Santíssima, elevada acima de todos
os Anjos e Santos o Paraíso, como Filha do
Eterno Pai, e Vos consagro a minha alma
com todas as suas potências.
                                                       Ave Maria
 
II – Eu Vos venero com todo o coração,
Virgem Santíssima, elevada acima de todos
os Anjos e Santos o Paraíso, como Mãe do
Filho Unigênito, e Vos consagro o meu
corpo com todos os seus sentidos.

     Ave Maria
 
III - Eu Vos venero com todo o coração,
Virgem Santíssima, elevada acima de todos
os Anjos e Santos o Paraíso, como Esposa
do Espírito Santo, e Vos consagro o meu
coração com todos os seus afetos,
rogando-Vos que me alcanceis da
Santíssima Trindade todas as graças
necessárias para a minha salvação.

Ave Maria

V / Pela Vossa Imaculada Conceição, oh
Maria!

R / Purificai o meu corpo e santificai a
minha
alma!

Toda sois formosa, ó Maria!´
E mácula original não há em Vós!
Vós sois a glória de Jerusalém!
Vós, a alegria e Israel!
Vós sois a honra do nosso povo!
Vós, a advogada dos pecadores.
Ó Maria, 
Virgem prudentíssima,
Mãe clementíssima.
Rogai por nós!
Intercedei por nós a Nosso Senhor
Jesus Cristo.
 
V / Fostes ó Virgem, Imaculada em
Vossa Conceição, 

R / Rogai por nós ao Pai,
cujo Filho destes à luz.

ORAÇÃO

Senhor nosso Deus, que pela  Imaculada
Conceição da Virgem Maria preparates
para o Vosso Filho uma digna morada e
em atenção aos méritos futuros da
morte de Cristo A preservastes de toda a
mancha, concedei-nos, por sua
intercessão, a graça de chegarmos
purificados junto de Vós. Por nosso
Senhor Jesus Cristo...


